
بغداد - متابعة

جنوبه  �إىل  �شمال  من  �لعر�ق  �إىل  وي�شل 
لي�شكل  �لفر�ت  نهر  مع  �لقرنة  يف  ويلتقي 
�شط �لعرب تبلغ و�رد�ته �ملائية من تركيا 
لها  وت�����ش��اف  �لثانية  يف  مكعب  55م 
كميات من �لأنهر �لد�خلية و�شدود دوكان 

وغريها.
�أن  من  نخ�شى  للجورنال   �لبدر�ن  وق��ال 
�شيعمل  تركيا  قبل  من  �ألي�شو�  �شد  ت�شغيل 
�إىل  �ل��و�ردة  �ملياه  كميات  �نخفا�ض  على 
�لعر�ق وهذ� �شي�شكل خطر� على ��شتخد�مات 
�ملياه على �لعر�ق حيث �شتنخف�ض كميات 
�ملياه �لو�ردة �إىل �لعر�ق �إىل 60 م مكعب 
من  �ل�شد  �أن  �إىل  �لنظر  لفتا  �لثانية  يف 
عر�شه  ويبلغ  �لعامل  يف  �لكبرية  �ل�شدود 
خزن  وكمية  م   135 و�رت��ف��اع  م   1820
�ملاء فيه تبلغ 43  مليار مرت مكعب وهذه 

�لكمية كبرية جد�.
 6 �إىل  يحتاج  �حلايل  �ل�شد  �ن   " و��شاف 
�لتي  و�لكمية  فقط  مكعب  مرت  مليار�ت 
�شتوؤخذ هي ز�ئدة و�لتي �شتوؤثر يف �ملياه 
�أن يخ�رس  �لعر�قية معربا عن خماوفه من 
�لعر�ق �لكثري من �لأر��شي �لزر�عية م�شري� 
و�شيوؤثر  �لتلوث  يف  �شيت�شبب  ذلك  �أن  �ىل 

حتى على �لعا�شمة بغد�د. 
�أن  وهي  �أخ��رى  خماطر  هناك  �أن  وتابع 
حمطات �لطاقة �لكهربائية �حلر�رية تعتمد 
على ت�شغيل �لتوربينات باملياه وهذ� يوؤثر 

يف �ملحطات وقد يت�شبب باإيقافها.
�مللوحة  ن�شبة  �أن  �ىل  �له��ت��م��ام  ولفت 
كبري�  خطر�  ي�شكل  �لأم��ر  وه��ذ�  �شرتتفع 
�لزر�عة  مبوت  رمبا  وتت�شبب  �لزر�عة  على 
�أن  �إىل  م�شري�  �لعر�ق  على  خطر  �أمر  وهذ� 
تركيا  من  حاليا  ت�شل  �لتي  �ملياه  كمية 
وعند  بال�شنة  مكعب  مرت  مليار   21 تبلغ 
 9 �شيت�شلم  �لعر�ق  فاإن  �ألي�شو�  �شد  �ن�شاء 

مبا  مكعب  مرت  مليار  بالع�رسة  و�شبعة 
�ل�شنوي  �لإي���ر�د  من  باملائة   47 ي�شكل 
كافية  غري  �لكمية  وهذه  �حلايل  �لطبيعي 
ذلك  �أن  مبينا  �ل�شد،  ت�شغيل  مت  �إذ�  فكيف 
يوؤثر يف �لطق�ض وزيادة �لعو��شف �لرملية 
�كدت  �خر  جانب  من  بالت�شحر.  ويت�شبب 
وز�رة �ملو�رد �ملائية، �ل�شبت، �نه ل توجد 
عما  �ملو�شل  �شد  ب�شاأن  خمتلفة  موؤ�رس�ت 
�ملا�شي.وقال  �لعام  خ��ال  �شائد�  ك��ان 
�عمال  �ن  بيان  يف  �جلنابي  ح�شن  �لوزير 
ت�شغيل و�شيانة �شد �ملو�شل جتري ب�شورة 
�نه  �ل�شاعة".و��شاف  مد�ر  وعلى  طبيعية 
�شائد�  "لتوجد موؤ�رس�ت خمتلفة ملا كان 
�خلبري  وك���ان   �ملا�شية".  �ل�شنة  خ��ال 

�لمريكي ديك�شرت فيلكنز، �علن �ل�شبت، بعد 
هناك  �ن  �لعر�ق  يف  �ملو�شل  ل�شد  زيارته 
�شد  �نهيار  نتيجة  �شتقع  كارثية  نتائج 
�ملو�شل.وقال فيلكنز يف مقابلة مع حمطة 
CNN، �ن "�لو�شع هناك �أ�شبه باجلنون، 
 400 وبارتفاع  ميلني  بطول  �شد  فلدينا 
قدم وخلفه 11 مليار مرت مكعب من �ملاء، 
�ل�شد  �نهار  و�إذ�  ببحرية �شخمة،  �أ�شبه  هو 
و�ملخاوف من وقوع ذلك مرتفعة، فاإن ما 
م�شافة  على  هائل  ت�شونامي  هو  �شيحدث 

100 ميل �شيغرق كل �شيء يف طريقه."
مدينة  وه��ي  "�ملو�شل  �ن  قائا  وتابع 
 80 حتت  �شتغمر  �شخ�ض  مليونا  ي�شكنها 
خال  �مل��ي��اه  م��ن  م��رت�(   24 )نحو  قدما 

�شاعة، وهذ� يعني �أنه ل يوجد وقت لإخاء 
�شيء  كل  )�لت�شونامي(  و�شيمحي  �ل�شكان، 
ثاثة  خال  بغد�د  �إىل  و�شي�شل  ذلك  قبل 
�أيام، و�شتكون �لعا�شمة حتت �أربعة �أمتار 
من�شوب  وذلك  تقدير،  �أقل  على  �ملياه  من 
�شيغرق �أغلب �ملباين يف هذه �ملدينة �لتي 

تاأوي �شتة مايني �شخ�ض".
و�أ�شاف فيلكنز �ن "�ملطار �لدويل �شيغمر 
�لتي  �لطائر�ت  تتمكن  لن  وعليه  باملياه 
وعندما  �لهبوط،  من  �مل�شاعد�ت  حتمل 
�حل���دث على  ه��ذ�  ق��ام��و� مب��ح��اك��اة مثل 
كان  �شادمة،  �لنتائج  كانت  �لكمبيوتر، 
ون�شف  مليون  �إىل  مليون  ب��ني  ه��ن��اك 

�شخ�ض �شيموتون يف �لفي�شان".

�قام معهد �لتقدم لل�شيا�شات �لمنائية ور�شة عمل بعنو�ن 
�لدكتورة  �لنائبة  بح�شور  �لقليم  و��شتحقاقات  �ملو�زنة 

ماجدة �لتميمي و�خلبري حمزة �جلو�هري.
بر�شالة  �حلافظ  مهدي  �لدكتور  قبل  من  �لندوة  و��شُتهلت 
موجهة من ر�بطة �مل�شارف �خلا�شة �لعر�قية خال هذه 
�لندوة بخ�شو�ض ود�ئع �مل�شارف �خلا�شة �لعر�قية لدى 

�قليم كرد�شتان.
�ن  �لر�شالة م�شري� �ىل  �لدكتور �حلافظ �رسورة هذه  و�كد 
�ملعهد �شيقيم ور�شة عمل بالتعاون مع ر�بطة �مل�شارف 
�خر  على  للوقوف  قريبا  �إعانها  �شيتم  �لعر�قية  �خلا�شة 
"هو  و��شاف   ، �لازمة  �لج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �مل�شتجد�ت 
�ملقدم من  يناق�ض هذ� �ملقرتح  �ن  مطلب م�رسوع ويجب 
ر�بطة �مل�شارف �خلا�شة �لعر�قية و�شنقيم بالتعاون مع 

�لر�بطة ور�شة عمل بهذ� �خل�شو�ض" .
�لربملان  يف  �لنائبة  �لتميمي  ماجده  �لدكتورة  وحتدثت 
�لقليم  بني  و�حلالية  �ل�شابقة  �لتفاقيات  عن  �لعر�قي 
�لعامة  �ملو�زنة  يخ�ض  ما  ويف  مف�شل  ب�رسح  و�ملركز 
�لقليم  �لحتادية لعام 2017 م�شرية �ىل �رسوره تزويد 
�ملركز،  �ىل  �لنفط  ت�شدير  عن  �لناجتة  �لي���ر�د�ت  بكل 
لديها  �لن  وحلد  �لحتادية  �حلكومة  �ن  �لتميمي  و�كدت 
مليار   28 من  �كرث  يعادل  ما  �لقليم  لدى  ��شتحقاقات 
من  �لنفط  ب�����ش��ادر�ت  �خلا�شة  �لي����ر�د�ت  قيمة  دولر 
�للجان  قبل  من  �ملقدمة  �لتقارير  بح�شب  �لقليم  قبل 

�ملتخ�ش�شة.
�ملو�زنة  بقانون  خا�شة  تعديات  هناك  �ن  و��شافت 

�لطموح  مب�شتوى  لي�شت  لكنها  �لعامة 
�لرغم من وجود جو�نب  على 

فيها،  م�����رسق��ة 

كانت   2016 لعام  �خلتامية  �لبيانات  �ن  �ىل  و��شارت 
ب�شورة عامة تبلغ 6 ترليونات دينار بعجز �كرث من 34 
ترليون دينار حتى �شهر ت�رسين �لثاين 2016 من جانبه 
بني  �لعاقة  عن  �جلو�هري  حمزة  �لنفطي  �خلبري  حتدث 
�لقليم و�ملركز بخ�شو�ض �شادر�ت �لنفط من قبل �لقليم 
ينتهجها  �شيا�شة خا�شة  �ن لاقليم  �ذ  �لعامة  �ملو�زنة  و 
يف ت�شدير �لنفط و �ملناورة د�ئمًا للح�شول على �ملكا�شب، 
و��شاف �جلو�هري �ن ما ��شتجد خال �لآونة �لخرية من 
�لقليم  �قت�شاد  يف  وتاثريه  �لنفط  ��شعار  يف  �نخفا�ض 
�ثر ب�شكل �شلبي حيث �ن �كرث من 16 �رسكة من �رسكات 
رو�تب  دفع  عدم  ذلك  �شاَحب  �لقليم  من  �ن�شحبت  �لنفط 
من  ذلك  على  �لحتجاجات  كرثة  و  �لقليم  يف  �ملوظفني 
قبل �شعب �لقليم، كما �ن �ملخزون �لنفطي يف �لقليم لي�ض 
باملخزون �حلقيقي كما حتدث به �مل�شوؤولون هناك، و�ن 
�ن�شحاب �ل�رسكات �لنفطية �ثر �شلبا يف �لعقود �ملربمة مع 
�ملكت�شفة  �لنفطية  �حلقول  على  وحتى  �لخرى  �ل�رسكات 
بالقو�نني  تلتزم  مل  �لقليم  �ن حكومة  �ىل  م�شري�   ، هناك 
�ملربمة مع �حلكومة �لحتادية ، كما �ن �لرتفاع �لو��شح 
باملكا�شب  �كرث  يتم�شك  �لقليم  �شيجعل  �لنفط  ��شعار  يف 

�ل�شابقة. 
نائب عن �لتحالف �لكرد�شتاين حتدث �ن م�شكلة �لقليم مع 

�ملركز هي عدم وجود �د�رة �شليمة يف �لبلد وعدم وجود 
قانون للنفط و�لغاز ��شافة للم�شكلة �لكثري 

بني  �لقر�ر�ت  تطبيق  عدم  يف 
�حلكومة و�لقليم 

ومن 

�ل�رسوري ت�رسيع قانون �لنفط و�لغاز .
يف  �لقت�شادي  �مل�شت�شار  �شالح  حممد  مظهر  �لدكتور 
�خلا�ض  �لقطاع  تفعيل  ����رسورة  �ك��د  �ل����وزر�ء  رئا�شة 
وم�شاريع �لقرو�ض �لتي ت�شهم يف دعم �ملو�زنة من خال 

�مل�شاريع وزيادة �لير�د�ت.
ر�بطة  ممثل  �حل�شيني  علي  �ل�شتاذ  ����ش��ار  جانبه  م��ن 
لدى  �ملحتجزة  �لود�ئع  �ىل  �لعر�قية  �خلا�شة  �مل�شارف 
و�لتي  �لعر�قية  بامل�شارف  و�خلا�شة  كرد�شتان  �لقليم 
تبلغ �كرث من 6 ترليونات دينار و�لتي مل تطلق على �لرغم 

من كل �ملحاولت لطاقها.
�لتقى  باأنه  �حلافظ  �لدكتور  �جاب  �ملو�شوع  هذ�  وحول 
وجوب  بعدم  و�أبلغه  كورد�شتان  �قليم  يف  �ملالية  وزير 
من  �ملنا�شبة  �حللول  �يجاد  و�رسورة  �ملبالغ  هذه  حجز 

�جل �عادتها للم�شارف.
ويف نهاية �لندوة �كد �لدكتور مهدي �حلافظ �ننا نتحفظ 
�لقو�نني  كل  تطبيق  و����رسورة  �لقليم  ممار�شات  على 

و�جلو�نب  �ملالية  باجلو�نب  �ل�شلة  وذ�ت  �ملتعلقة 
�لخرى .
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ق��ال نائ��ب وزي��ر �ملالي��ة �ل�شين��ي 
ت�ش��و قو�ن��غ ي��او، �إن �ل�ش��ني و�ثقة 
من من��و �قت�شاده��ا 6.7 باملئة يف 
�مل�شته��دف  �لنط��اق  يف  �أي   2016
�ل��ذي حددت��ه يف وق��ت �شاب��ق م��ن 
�لعام �ملا�شي. ومن��ا �قت�شاد �لباد 
�أرب��اع  �لثاث��ة  يف  باملئ��ة   6.7
�لأوىل م��ن 2016 وق��ال ت�ش��و �إن��ه 
و�ث��ق م��ن �أن معدل �لنم��و و�شل �إىل 
ه��ذ� �مل�شت��وى �أو جت��اوزه يف �لربع 
�لأخ��ري م��ن �لع��ام �ملا�ش��ي. و�أدىل 
ت�شو بتلك �لت�رسيحات خال منتدى 
بجامع��ة يف بك��ني. وز�دت �ل�ش��ني 
�لت��ي كانت ته��دف �إىل حتقيق معدل 
و�شبع��ة   6.5 ب��ني  �قت�ش��ادي  من��و 
باملئ��ة يف 2016 �لإنفاق �حلكومي 
و�شه��دت �زدهار� يف �ش��وق �لإ�شكان 
ومع��دلت قيا�شية مرتفعة لاإقر��ض 
�مل���رسيف �لع��ام �ملا�ش��ي لكن ذلك 
�أدى �أي�شا �إىل �رتفاع حاد يف �لدين.

ك�ش��ف وزي��ر �لزر�ع��ة ف��اح ح�شن 
�لزيد�ن، �لحد، �ن تعوي�شات مر�ض 
�نفاونز� �لطي��ور لن تكون �كرث من 
20 ملي��ار دين��ار، يف ح��ني ��ش��ار 
�ىل �ن �لع��ر�ق متك��ن م��ن �لق�ش��اء 
على �ف��ة �لدوبا���ض بن�شب��ة 85%.
و��ش��اف �لزيد�ن �ن "�لوز�رة �جرت 
م�شحًا كامًا لعم��وم مناطق �لعر�ق 
مر���ض  لي  وج��ود  ل  �ن��ه  وثب��ت 
جديد لنفاون��ز� �لطيور"، مبينا �ن 
�لتعوي�ض  �شتت�شل��م مبالغ  "�لوز�رة 
م��ن وز�رة �ملالي��ة خ��ال �ليوم��ني 
�ملقبل��ني ليت��م بعده��ا توزي��ع هذه 

�ملبالغ على �ملت�رسرين".

��شتقرت �أ�شع��ار �لذهب �لعر�قي، من 
عي��ار 21، �لح��د عن��د 194 �أل��ف 
دين��ار للمثق��ال �لو�حد. وبل��غ �شعر 
مثق��ال �لذه��ب ، 194 �ألف��ا، و900 
دينار عر�ق��ي، يف حني �شجل �أم�ض، 
194 �ألف��ا، و850 دينار�ً.ي�شار �ىل 
�ن �ملثق��ال �لو�ح��د ي�ش��اوي خم�شة 

غر�مات.

خبراء في االقتصاد يناقشون الموازنة العامة واستحقاقات اإلقليم

بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي للعراق 

 البصرة تحذر من خطر سد »أليسوا« التركي على المياه العراقية 

حذر نقيب املهند�سني 
الزراعيني يف الب�سرة 

عالء البدران من خطورة 
�سد األي�سوا على املياه 

العراقية م�سريا اىل اأن 
نهر دجلة الذي ينبع من 

اأرا�سي تركيا
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المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم
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طخم 
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الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


